KENDELSE
Afsagt den 5. december 2018
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Spiller, SUB Sønderborg Inter
SAGEN
Lørdag den 24. november 2018 blev Futsal Ligakampen mellem Søhus Stige og SUB Sønderborg Inter spillet i
Rema 1000 Arena, Søhus, i Odense. Kampen sluttede 3-0 til SUB Sønderborg Inter.
I kampens 16. minut blev en SUB Sønderborg Inter spiller tildelt sit andet gule kort og dermed udvist for at
indtræde på banen inden sin medspiller var kommet ud af banen. Spilleren var inden episoden blevet tildelt et
gult for benspænd med fare for modstanderen.
Dommeren har efterfølgende indberettet, at spilleren efter udvisningen gør sig skyldig i usportslig opførsel, og at
han efter at være udvist indtrådte på banen for at juble ved en scoring.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At spilleren i kampens 16. minut bliver tildelt sit andet gule kort.
At spilleren henvender sig til 3. dommeren og siger på bosnisk ”jeg boller din mor” og andre grimme ting.
At dette får fire bosniske tilskuere til at begynde at råbe ting ad 3. dommeren.
At spilleren ved start af 2. halvleg står i spillertøj mellem tilskuerne.
At ved scoringen til 0-3 løber spilleren ind på banen i jubel, hvorefter dommeren fortæller den udviste spiller at
han skal forlade området.
REDEGØRELSE FRA SUB SØNDERBORG INTER
SUB Sønderborg Inter har været forelagt dommerens indberetning, hvortil de havde følgende bemærkninger:
At spilleren træder ind på banen samtidig med at den spiller der er på vej ud har et ben på banen og det andet
udenfor banen.
At spilleren ikke sagde noget på bosnisk, men at spilleren spørger på dansk hvad han får gult kort for.
At spilleren ikke står i spillertøj mellem tilskuerne da 2. halvleg skal til at starte. Træningsdragten er sort ligesom
spillertøjet, men spilleren havde klædt om fra spillertøj til træningsdragt efter sit røde kort.
At spilleren ikke løber på banen og jubler sammen med sit hold.
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER
I henhold DBU’s Loves § 21.5 er denne sag afgjort af DBU’s administration (Administrator) på Fodboldens
Disciplinærinstans’ vegne.

Etisk kodeks’ grundregel nummer 1 siger: ”Vis respekt for dine med- og modspillere, dommerne, trænerne,
lederne og tilskuerne gennem din opførsel, dine handlinger, udtryk og udtalelser samt dit ordvalg!”
Fodboldens disciplinærinstans finder, at spilleren med sin udtalelse til dommeren efter udvisningen har
overtrådt Etisk Kodeks, herunder særligt etisk grundregel nummer 1.
Fodboldens Disciplinærinstans finder videre, at spilleren har overtrådt futsalloven ved at løbe ind på banen efter
scoringen til 3-0.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden og har på den baggrund fastsat
sanktionen til en tillægstraf på 36 karantænepoint, svarende til to spilledages karantæne, ud over de 22
karantænepoint, der fulgte af udvisningen.

KENDELSE
Med henvisning til DBU’s love § 30.1, a), tildeles spilleren en tillægsstraf på 36 karantænepoint, jf.
DBU’s Love, § 30.1, nr. 1.
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.
Brøndby, den 5. december 2018
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

